
 

 

 

 
INFORMACIJE / SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
Usklajene dejavnosti na področju varnosti izdelkov v Evropski uniji (CASP) - rezultati 
akcije 2020 
 

1. Pregled 
Evropska komisija vsako leto povabi nacionalne organe EU k sodelovanju pri testiranju varnosti izdelkov s 
pobudo, imenovano Usklajene dejavnosti na področju varnosti izdelkov (CASP). Preskusi številnih izdelkov, ki 
jih izberejo sodelujoči organi za nadzor trga iz 27 držav članic EU (pa tudi Norveške, Islandije in Lihtenštajna), 
se izvajajo pod strogimi pogoji v akreditiranih laboratorijih EU. 
 
Leta 2020 je bilo v okviru CASP preizkušenih 686 vzorcev izdelkov v sedmih kategorijah:  

(1) otroške igrače,  
(2) domača zunanja igralna oprema,  
(3) otroška gnezda in ležišča, 
(4) kabli,  
(5) male kuhinjske grelne naprave,  
(6) nakit (Posebna pozornost je bila namenjena spletni prodaji nakita, ki lahko vsebuje nevarne kovine.), 
(7) otroški avtosedeži. 
 
 

2. Priporočila za varno uporabo izdelkov 
Za vsako od teh kategorij je bil na osnovi izvedenega testa izdelan sklop priporočil glede tega, na kaj moramo biti pozorni 
in kaj lahko storimo, da zmanjšamo tveganje. Vsa ta priporočila so na voljo na spletni informacijski platformi (spodaj 
povezava in geslo) in so zbrana tudi v tem dokumentu. 
https://events.euconf.eu/casp-2020-resources geslo casp2020  
 

2.1 Otroške igrače 
Na kaj je treba paziti? 
• Vedno preberite oznake in opozorila, ki običajno vsebujejo navodila o tem, v kateri starosti se lahko otroci z igračo 

varno igrajo. 

• Naravni kavčuk lahko povzroči hude alergijske reakcije, zato bodite pozorni na opozorilo “iz lateksa”. 

• Pri spletnem nakupu se prepričajte, ali so na voljo vse potrebne informacije, da se lahko pred nakupom z njimi 
seznanite. 

 

Kaj lahko storite za zmanjšanje tveganja? 
• Otroci naj bodo vedno pod nadzorom odrasle osebe, tudi med igro. 

• Za napihovanje balonov uporabite zračno črpalko. Otrokom ne dajajte slabega zgleda z dajanjem balonov v usta. 

• Embalažo previdno zavrzite, ne puščajte koščkov plastike naokoli. 

• Preden otrokom omogočite dostop do igrače, preberite priložena opozorila in shranite vse oznake za referenco. 
 

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp
https://events.euconf.eu/casp-2020-resources


 
 
 

2.2 Oprema za igranje doma na prostem 
Na kaj paziti? 
• Vedno preberite oznako in opozorila, ki običajno vsebujejo navodila o tem, v kateri starosti se lahko otroci z 

igračo varno igrajo. 

• Naravni kavčuk lahko povzroči hude alergijske reakcije, zato bodite pozorni na opozorilo “iz lateksa”. 

• Pri spletnem nakupu se prepričajte, ali so na voljo vse potrebne informacije, da se lahko pred nakupom z njimi 
seznanite. 

 

Kaj lahko storite za zmanjšanje tveganja? 

• Otroci naj bodo vedno pod nadzorom odrasle osebe, tudi med igro. 

• Za napihovanje balonov uporabite zračno črpalko. Otrokom ne dajajte slabega zgleda z dajanjem balonov v 
usta. 

• Embalažo previdno zavrzite, ne puščajte koščkov plastike naokoli. 

• Preden otrokom omogočite dostop do igrače, preberite priložena opozorila in shranite vse oznake za 
referenco. 

 
 

2.3 Otroška gnezda, posteljice, ki se pritrdijo na posteljo, spalne vreče  
Na kaj morate biti pozorni pri nakupu in uporabi otroškega gnezda, posteljice, ki se pritrdi na posteljo 
in spalne vreče? 
• Pozorno preberite opozorila, oznake in navodila. 

• Preverite standarde, ki veljajo za tovrstne izdelke, in izdelek dobro preglejte. Vrvice ne smejo biti daljše od 220 mm. 
Uporabite merilni trak! 

• Če je mogoče, izdelke kupite v specializiranih trgovinah, kjer vam lahko osebje nudi bolj strokovno pomoč. 
 

Kaj lahko storite za zmanjšanje tveganja? 
• Spremljajte akcije odpoklica. Če ste kupili izdelek, ki ga želite vrniti, ga takoj prenehajte uporabljati in sledite 

navodilom iz obvestila o odpoklicu. 

• Pozorni bodite na plastično embalažo, hranite jo izven dosega otrok. 
• Natančno preberite in upoštevajte navodila za montažoizven dosega otrok. Prepričajte se, da je izdelek pravilno 

pritrjen na posteljo. Če otroka pustite brez nadzora, se prepričajte, da je spustna stranica nameščena in da so kolesa 
zablokirana. 

• Otroka imejte v otroškem gnezdu vedno pod nadzorom, gnezda ne imejte v postelji. 
 
 

2.4 Kabli 
Na kaj morate biti pozorni pri nakupu kablov in podaljškov? 
• Prepričajte se, ali so izdelku priložene jasne informacije o varnosti. 

• Preverite embalažo in oznake na izdelku – prepričajte se, da je namenjen za to, za kar ga želite uporabiti. Ali ga boste 
uporabili zunaj ali znotraj? Kupite pravo vrsto kabla. 

• Pazljivo preglejte izdelek, kupite ga le, če je videti dobro izdelan. Če je na zunaj videti v dobrem stanju, najbrž enako 
velja tudi za notranjost. 

• Ali so izdelku priložene informacije o proizvajalcu? Podrobnosti o izvoru izdelka delujejo pomirjujoče. 
• Če je mogoče, izdelke kupite v specializiranih trgovinah, kjer vam lahko osebje nudi bolj strokovno pomoč. 

 
Kaj lahko storite za zmanjšanje tveganja? 
• Prepričajte se, da izdelek prenese moč električnega toka, na kakršno je priključen. Pregrevanje lahko povzroči taljenje 

plastike in izpostavljenost delov, ki so pod napetostjo. 

• Tovrstni izdelki niso igrače, zato naj bodo izven dosega otrok. 

• Pravilna uporaba izdelkov je bistvenega pomena, zato vedno upoštevajte navodila. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2.5 Male kuhinjske grelne naprave  
Na kaj morate biti pozorni pri nakupu in uporabi malih kuhinjskih grelnih naprav? 
• Preverite varnostne oznake in opozorilne znake na embalaži ter jih upoštevajte. Informacije o varnosti morajo biti na 

izdelku jasno prikazane. 

• Če je izdelek na zunaj videti poškodovan, je zelo verjetno, da je poškodovan tudi znotraj. A česar ne vidite, pred tem 
se ne morete zaščititi. 

• Preverite, ali izdelek vsebuje podatke o proizvajalcu, saj jih boste potrebovali v primeru težav. 
• Če je mogoče, izdelke kupite v specializiranih trgovinah, kjer vam lahko osebje nudi bolj strokovno pomoč. 

 

Kaj lahko storite, da preprečite nesrečo zaradi izdelka, ki ne izpolnjuje zahtev? 
• Upoštevajte navodila! Vedno se prepričajte, da jih razumete in jih pravilno upoštevate. Napravo uporabljajte samo za 

predvideni namen. 

• Napravo postavite izven dosega majhnih otrok in stran od vnetljivih materialov, kot so zavese. 

• Zavedajte se nevarnosti tudi za večje otroke, ki radi pomagajo v kuhinji, saj se tovrstne naprave lahko segrejejo! 
 
 

2.6 Nevarne kovine v nakitu 
Na kaj morate biti pozorni pri nakupu nakita? 
• Vsak tretji izdelek, testiran v tokratni akciji, je vseboval ali sproščal prevelike količine nevarnih kovin, zato bodite pri 

nakupu nakita še posebej previdni.  

• V skladu s 33. členom Uredbe št. 1907/2006 (REACH) je treba na poizvedbe potrošnikov o prisotnosti nevarnih snovi v 
nakitu odgovoriti v 45 dneh. Uporabite svojo pravico vedeti in dvakrat preverite, kaj kupujete. 

 

Kaj lahko storite za zmanjšanje tveganja? 
• Spremljajte otrokova dejanje. Svinec ima sladek okus, zato lahko otroke spodbudi, da dajo nakit v usta. Če otrok 

pogoltne nakit, nemudoma poiščite zdravniško pomoč. 

• Če vam nakit povzroči alergijsko reakcijo, ga takoj prenehajte nositi in poiščite zdravniško pomoč. 

• Med spanjem nakita ne imejte na sebi. Če pride nakit, iz katerega se sprošča nikelj, v daljši stik s kožo, se lahko 
poveča tveganje za zdravje. Manjše kose nakita lahko med spanjem po nesreči pogoltnete. 

 
 

2.7 Avtosedeži 
Na kaj morate biti pozorni pri nakupu otroškega avtosedeža? 

• Vedno preverite embalažo in oznake. Pomembno je, da razumete navodila in oznake na izdelku ter da so informacije 
v zvezi z varno uporabo jasno prikazane. 

• Seznanite se z ustreznimi varnostnimi predpisi. Sedeži tipa R129 morajo izpolnjevati strožje zahteve kot sedeži tipa 
R44. To je pri nakupu treba upoštevati. 

• Če je mogoče, izdelke kupite v specializiranih trgovinah, kjer vam lahko osebje nudi bolj strokovno pomoč. 
 

Kaj lahko storite za zmanjšanje tveganja? 
• Vedno upoštevajte navodila. Še posebej pomembno je, da starši ali skrbniki pozorno preberejo in natančno 

upoštevajo navodila za namestitev. Če navodila niso jasna, se vrnite k proizvajalcu, uvozniku ali specializirani trgovini, 
kjer je bil sedež kupljen, in se prepričajte, da je pravilno nameščen in da so otroci ustrezno pripeti. 

• Prepričajte se, da je velikost sedeža ustrezna za otroka in za vozilo, v katero bo nameščen. 

• Otrok naj se v avtu čim dlje vozi obrnjen nazaj, in sicer dokler ne doseže največje dovoljene teže ali višine, navedene v 
navodilih. Potovanje v tem položaju je za manjše otroke varnejše, saj sedež ob morebitnem trku absorbira več 
energije in ščiti glavo, vrat ter hrbtenico. 
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